
M E S T O    P R I E V I D Z A  
Námestie slobody 14, 971 01  Prievidza 

________________________________________________________________________ 

Číslo: 2.4.2-01-10412-2019                                                       V Prievidzi, dňa 09.10.2019 

Vybavuje: Ing. Mária Kittelová/606 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
Vyvesené dňa:   

Zvesené dňa  :                                               

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

O Z N Á M E N I E 
 

o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnym 

zisťovaním. 

 

          

Stavebník Ing. Tomáš Fábry, Cesta VI. Clementisa 47/5, 971 01 Prievidza, podal 

dňa 13.08.2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: 

„Záhradná chatka“, na pozemku parc. č. 6988/101, v katastrálnom území Prievidza. 

Samostatne stojaca záhradná chatka je riešená ako jednopodlažný objekt s pôdorysným 

tvarom písmena L s rozmermi 4,70 x 4,90 m (zastavaná plocha 19,00 m
2
). Nosný systém 

objektu tvorí drevená zrubová konštrukcia, hr. 46 mm z borovice severskej, uložená na 

betónových kockách na upravenom podklade.  

  Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie v súlade s § 

39a ods. 4 zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). 

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona, 

vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. 

o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, oznamuje v súlade s § 36 ods. 1 a § 61 ods. 1 stavebného zákona 

začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne 

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

 

deň  13.11.2019  o  13,30  hod. 
so stretnutím na Mestskom úrade v Prievidzi, odd. stavebného poriadku, Námestie slobody 12 

(budova Slovenskej sporiteľne) I. posch., č. dverí B121.  

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, 

oddelení stavebného poriadku, Námestie slobody 12, I. poschodie, č. dverí B120. Účastníci 

konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr na ústnom konaní, inak sa na ne 

neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý 

z orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť 

lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi 

svoje stanovisko k povoľovanej stavbe,  predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho 



zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa 

dal zastupovať.  

 

 

                   

               JUDr. Katarína Macháčková 

                    primátorka mesta 

                       zastúpená zamestnancom 

                       Ing. Gizelou Búryovou 

                          na základe poverenia č. 1.2-412-2018/13872 

 

Oznámenie sa doručí: 

1. Ing. Tomáš Fábry, Cesta VI. Clementisa 47/5, 971 01 Prievidza 

2. Ing. Stanislav Poliak, Chrenovec č. p. 242, 972 32 Chrenovec 

3. JUDr. Milan Lysý a manž. Irena Lysá, Ulica SNP č. 1233/6, 972 01 Bojnice 

4. Ján Rakovský a manž. Anna Rakovská, ulica Energetikov 190/13, 971 01 Prievidza 

5. Mgr. Jaroslav Konoradský, ulica Energetikov 191/17, 971 01 Prievidza   

6. Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia 24 – 48, 971 01 Prievidza – 

Kopaničky v zastúpení Ján Meliško, V. Bendedikta č. 208/22, 971 01 Prievidza 

7. Mesto Prievidza, Útvar architekta mesta 

8. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody 

a krajiny, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 

9. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 

10. Verejná vyhláška – pre ostatných účastníkov, vlastníkov pozemku parc. č. 6988/86 v k. ú. 

Prievidza. 

11. a/a 

 


